
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 04/11/2019                                           عبدالباری جهانی

 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 دهمزسیقسمت  

 حکمې که ازو محال باشـد پرهـیـز

 بگـریـز فرموده و امر کرده کزوی

 آن گاه میان امـر و نهیش عـاجـز

 دار و مریـز این قصه چنان بود که کج

 خیام
 

 زونهیهغه کار چی یې له کړلو ممکن نه دي پره

 راتـه ایښي یې په مخ کی سل سزاوی سل بندونه

 تر مابـیـن یـو عاجـز پاتـه نهی مـوږ د امـر او د

  قصه داسی ده چی کړه یې چاته مه وایـه حالونه

 جهانی
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 4از 2

 گـذرد گـر یک نفست ز زندگانی

 مگـذار که جـز به شادمانی گذرد

 زنهـار کـه سـرمـایـۀ این ملک جهان

 عمرست چنان کش گـذرانـی گذرد

 خیام
 

 ږییکه دي یو نفس د عمـر له قسمته در رس

 رېږییت غمونو په لمن کی چی پرې یې نه ږدې د

 بازارهپـام چی ټـولـه سرمایـه دي د جهان له دې 

 رېږییهسی ت دي زړه چی دي بېیش څو ژوندون یو د

 جهانی
 

 فردا که جزای شش جهت خواهد بود

 قدر تو به بقدر معرفت خواهد بود

 عرصه حشر که درکوش حسن صفت  در

 تو بصورت صفت خواهد بود حشر

 خیام

 حساب مخ ته درېږې قیامت وي د ورځ د چی سبا

 ږېیتلـل کپه هغه تـول  تـرازو وي معرفت به

 حشر په میدان کي صفت نیکی پیدا که چی د د

 ږېیر پاتینې د صفت په څیله لحده چی را کښ

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 ددـطبعم همه با روی چو گل پیون

 دسـتـم همه با ساغـر و مل پیوندد

 جزوی نصیب خود بردارم هر از

 ها بکل پیونـدد زآن پیش که جزو

 خیام
 

 صحبتونهزړه می تـل راڅخه غـواړي د گلـرخو 

 وایم زه وای صراحی وای ډک له سرو میو جامونه

 برخـه واخلم جـز د خپل نصیبه خپله خپله له هـر

 چی یې نه وي ال وهلي جـز په کل کی پیونـدونه

 جهانی
 

 سرهـا کرد آن کاسه گري که کاسۀ

 کرد پیدا کاسه گري صنعت خود در

 بر خوان وجود ما نگون کاسه نهاد

 سودا کرد از نگون پر کاسه سر وان

 خیام
 

 کـوم کـالل چی جـوړلـې کاسې تـشي د سرونو

 دې صنعت کی یې څرگـنـد کـړ خپل کمال د هنرونو

 سرچـپـه کاسه یې راوړه زمـوږ د تن تر دسترخوانه

 او هغه کاسه یې ډکـه لـه سودا کـړه لـه غمونو

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 ا بودستـه یـودنـنشان بزین پیش 

 ناسودستم ز نیک و بد ـلـپیوسته ق

 ر آنچه بایست بدادـرا هـر تـدیـقـت

 ستغم خوردن و کوشیدن ما بیهود

 خیام

 

 لـه دې مخکی هـم راغلـي بـې حسابـه عالمونه

 کۍ هـم فسادونهیقـلـم هــره ورځ لـیکلـي هـم ن

 هغه څه دي په نصیب دي چی تقدیر درتـه لیکلی

 هـوده دي کوښښونهیولی خورې د زړگي وینی ب

 خیام

 ******** **** 

 
 تذکر: 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این شاعر و نویسندۀ معزز 
را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست 

 "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید:های  لینک یباال دهمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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